St.Peter’sJacobiteSyriacChurch 
150EBelleDr. 
Northlake,IL,USA-60164 

“GiftfortheGifted”Project‘2021 
അപേക്ഷസ
 മർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളനിബന്ധനകൾ 
അപേക്ഷകൻ: 
●

തനിക്കോത
 ൻ്റെകുടുംബത്തിനോആ

വശ്യമായമൊ

ബിലിറ്റിഉപകരണങ്ങളോമെഡിക്കൽ
ഉപകരണങ്ങളോവാങ്ങാൻസ്ഥിരമായതും മതിയായതുമായആ

യവ
 രുമാനംഇ
 ല്ലാത്തവർ( Example:

wheelchairs,beds,walkers,cane,urinal,hearingaids etc.) 
അല്ലെങ്കിൽ 

തങ്ങളുടെഭി
 ന്നശേഷിയുള്ളകുട്ടികളുടെക
 ഴിവുകൾഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുംഅ
 ല്ലെങ്കിൽ
അവരുടെമനസികോല്ലാസത്തിനുംഒ
 രുചെ

റിയവരുമാനത്തിനുംഉ
 തകുന്നതിനാവശ്യമായസാധന
സാമഗ്രികൾവാ
 ങ്ങുന്നതിലേക്കുള്ളസാ

മ്പത്തികശേ

ഷിഇ
 ല്ലാതിരിക്കുക(Example:painting&drawing
supplies,equipments,ornamentalfish,lovebirds,petsetc) 
●

കൂടാതെ,താ
 ഴെപറയുന്നവയിൽഒ
 ന്നോഅതിലധികമോകാരണങ്ങളാൽ ബു

ദ്ധിമുട്ടുകൾനേരിടുന്ന
വ്യക്തിയായിരിക്കണം. 
■

ജീവന്ഭീഷണിആ

യിമാ
 റിയേക്കാവുന്നരോഗംഅല്ലെങ്കിൽഉ
 പജീവനത്തിന്തടസ്സംനിൽക്കുന്ന
മറ്റുശാരീരികന്യു

നതകൾ. 

■

ജനിതകത
 കരാര്മൂ
 ലംസം

ഭവിക്കുന്നമാനസികവും,ശാരീരികവുമായവൈ

കല്യം
അനുഭവിക്കുന്നകുട്ടികൾ. 

■

അപേക്ഷകനെആ

ശ്രയിച്ചുജീ
 വിക്കുന്നഅ
 സുഖങ്ങളോവൈകല്യങ്ങളോഉള്ളപ്രായമായ
രക്ഷിതാക്കൾ. 

■

ഭിന്നശേഷിയുള്ളകു
 ട്ടികളുടെയോഅസുഖബാധിതരായമറ്റുആശ്രിതരുടെയോമെ
 ഡിക്കൽ
അല്ലെങ്കിൽവി
 ദ്യാഭ്യാസച്ചെലവുകൾവഹിക്കാൻബുദ്ധിമുട്ട്നേരിടുക. 

യോഗ്യതതെളിയിക്കുന്നതിനായിഅപേക്ഷയോടൊപ്പംസ
 മർപ്പിക്കേണ്ടവസ്തുതകൾ: 
1.

സ്വന്തമായിസാ

ക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയഅ
 പേക്ഷ. 

2.

ശാരീരികന്യു

നതകൾതെ

ളിയിക്കുന്നതിനായുള്ളആശുപത്രി/വൈദ്യപരിശോധനരേഖകൾഅല്ലെങ്കിൽഇപ്പോൾ
ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുംനേരത്തെചെ

യ്തതുമായചി
 കിത്സയുടെരേഖകൾ(അഭികാമ്യം). 

3.

വൈദികരുടെയോസ
 മൂഹത്തിലെമ
 റ്റുപ്രധാനികളുടെയോശു
 പാര്ശകത്ത്. 

4.

പൂർണമായിപൂരിപ്പിച്ചതാ
 ഴെപറയുന്നചോദ്യാവലി. 

ശ്രദ്ധിക്കുക: 
●

അപേക്ഷകർക്ക്c
 harity@stpeterschurchchicago.orgഎന്ന ഇ-മെയിൽവി
 ലാസത്തിലോഅ
 ല്ലെങ്കിൽത
 പാൽ
വഴിമു
 കളിൽപ
 റഞ്ഞിരിക്കുന്നഷിക്കാഗോസെൻറ്പീറ്റേഴ്സ് പ
 ള്ളിയുടെ വിലാസത്തിലേക്കോ ചോദ്യാവലിയും
യോഗ്യതതെ

ളിയിക്കുന്നതിനുള്ളഎ
 ല്ലാരേഖകളുംഅയക്കാവുന്നതാണ്. 


ചോദ്യാവലി 
അപേക്ഷകൻ്റെപേ
 ര്:


ജനനതീയതി:

ലിംഗം

 : പുരുഷൻ/സ്
 ത്രീ (അടയാളപെടുത്തുക) 

വിവാഹിതൻ:ആണ്/അല്ല (അടയാളപെടുത്തുക) 
തൊഴിൽ: 
ഭാര്യയുടെ/ഭ
 ർത്താവിൻ്റെപേര്: 
ഭാര്യയുടെ/ഭ
 ർത്താവിൻ്റെതൊഴിൽ: 
അപേക്ഷകൻ്റെവിദ്യാഭ്യാസം: 
മേൽവിലാസം: 


ആശ്രിതരുടെപേ
 ര്വി
 വരങ്ങൾ: 
കു
 ട്ടികൾ 

പേര് 

ലിംഗം 

ജനന

പഠിക്കുന്ന
ക്ലാസ് 

തീയതി 

ശാരീരിക
ന്യുനതകൾ
എന്തെങ്കിലും? 









































വൃ

ദ്ധമാ
 താപിതാക്കൾ 

പേര് 

ലിംഗം 

ജനന

ബന്ധം 

ശാരീരിക
ന്യുനതകൾ
എന്തെങ്കിലും? 

തീയതി 






















1. നിങ്ങൾദാ
 രിദ്ര്യരേഖക്ക്താ
 ഴെയുള്ളവ്യ
 ക്തിഅഥവാകു
 ടുംബംആ

ണോ?  

2. നിങ്ങൾതാ
 മസിക്കുന്നത്സ്വ

ന്തംവീട്ടിലാണോഅ
 തോവാ
 ടകവീ
 ട്ടിലോ? 

3. നിങ്ങളുടെവാ
 ർഷികവ
 രുമാനംഎ
 ത്രയാണ്? 

4. നിങ്ങൾക്കോനിങ്ങളുടെവീട്ടിലുള്ളആർക്കെങ്കിലുമോഅംഗവൈകല്യങ്ങളോമാരകമായ
രോഗങ്ങളോഉണ്ടോ? 
ഉത്തരംഉവ്വ്എന്ന്ആ

ണെങ്കിൽ, 
a) ആർക്കാണ്വൈ

കല്യം/രോഗം(പേര്,അപേക്ഷകനുമായുള്ളബ
 ന്ധം)?  


b) എന്താണ്വൈ

കല്യം/രോഗം? 


c) എത്രകാ
 ലമായിഈവൈ

കല്യങ്ങൾ/രോഗങ്ങൾഉ
 ണ്ട്? 

d) എത്രകാ
 ലംചി
 കിത്സആ

വശ്യമായിവ
 രും? 


e) ചികിത്സനൽകിയഡോക്ടർ/ആശുപത്രിയുടെപേ
 രുവിവരങ്ങൾ? 



f)

ചികിത്സക്കായിമാ
 സംതോ

റുംചി
 ലവാക്കേണ്ടിവ
 രുന്നതു
 കഎ
 ത്രയാണ്? 



g) മേൽപ്പറഞ്ഞ അ
 സുഖങ്ങൾനി
 ങ്ങളുടെച
 ലനസ്വാതന്ത്ര്യത്തെബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 


h) മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രെ

ത്യേകവൈദഗ്ധ്യമോ ക
 ഴിവുകളോ(talents) ഉണ്ടോ? 
ഉണ്ടെങ്കിൽവി
 ശദീകരിക്കുക 


i)

നിങ്ങൾഇ
 പ്പോൾഏ
 ത്മൊ

ബിലിറ്റി/മെഡിക്കൽ ഉപകരണമാണ്ഉ
 പയോഗിക്കുന്നത്? 




j)

നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിന് പുറമേ മറ്റേതെങ്കിലും മൊബിലിറ്റി/മെഡിക്കൽ
ഉപകരണമോഅ
 ല്ലെങ്കിൽമ
 റ്റു ഉ
 പകരണങ്ങളോവസ്തുക്കളോ ആ

വശ്യമുണ്ടോ? 
ഉത്തരംഉവ്വ്എന്ന്ആ

ണെങ്കിൽ, 
1) നിങ്ങൾക്ക്ആ

വശ്യമുള്ളഉപകരണങ്ങൾ താ
 ഴെ ലി
 സ്റ്റ്ചെ

യ്യുക. 




2) നിങ്ങൾ മുകളിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്ത ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശം
ചെലവ് എ
 ത്രയായിരിക്കും?


3) ആവശ്യമായി വരുന്ന തുകയുടെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നോ
വിതരണക്കാരനിൽനിന്നോകടയിൽനിന്നോ നൽകാൻകഴിയുമോ?ഉത്തരം
കഴിയുംഎ
 ന്ന്ആ

ണെങ്കിൽഅ
 നുബന്ധരേ
 ഖകൾഞ
 ങ്ങൾക്ക്അയച്ചുത
 രിക. 




5. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തെ സാധൂകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡോക്ടറുടെ മെഡിക്കൽ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ കഴിയുമോ? ഉത്തരം കഴിയും എന്ന് ആണെങ്കിൽ അനുബന്ധ
രേഖകൾഞ
 ങ്ങൾക്ക്അ
 യച്ചുത
 രിക. 

6. നിങ്ങൾക്ക്ഇപ്പോൾമറ്റ് മാർഗങ്ങളിൽകൂടിഎന്തെങ്കിലുംസഹായംലഭിക്കുന്നുണ്ടോ?ഉണ്ട്
എങ്കിൽഅ
 തിനെപ്പറ്റികൂടുതൽവി
 വരങ്ങൾന
 ൽകുക. 


7. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നതും അത് ഉറപ്പുതരുവാനും പറ്റുന്ന രണ്ട് പ്രമുഖ
വ്യക്തികളെനിർദ്ദേശിക്കുവാൻക
 ഴിയുമോ? 
ഉത്തരംഉവ്വ്എന്ന്ആ

ണെങ്കിൽവി
 ശദവിവരങ്ങൾതാ
 ഴെരേഖപ്പെടുത്തുക:, 
a.



പേര്



:

ഫോൺന
 മ്പർ

: 

വിലാസം

: 








a.



പേര്



ഫോൺന
 മ്പർ

:





: 

വിലാസം 

8. നിങ്ങളുടെഅപേക്ഷക്കുതകാവുന്നമറ്റ്വിലമതിക്കാനാകുന്നഏതെങ്കിലുംവിശദാംശങ്ങൾ
നൽകാമോ? : 


മുകളിൽ

പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന

വസ്തുതകളെല്ലാം

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ

പൂർണമായും

സത്യമാണെന്നു

കൂടി സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കാനുള്ള

എൻ്റെ യോഗ്യത നിശ്ചയിക്കുവാനുള്ള വിവേചനാധികാരം പൂർണ്ണമായും

Northlake,IL -ക്ക്
 ആ

ണെന്നുംഞാ

ൻമ
 നസ്സിലാക്കുന്നു. 
അപേക്ഷകൻ്റെപേ
 ര്:  

അപേക്ഷകൻ്റെഒ
 പ്പ്:

ഞാൻ

തീയതി: 

St. Peters Church,

